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Inhoud 19 december 2019: 
▪ Voorzitter gezocht! 
▪ Brabants Heem Nieuwsbrief       
▪ Auteurs- en portretrecht 
▪ Transcriberen, Lia Stadhouders vertelt 
▪ Landgoed 
▪ Oproep voor vrijwilligers archiefgroep 
▪ Tot slot 

 
 

 
 
Het bestuur vraagt uw aandacht: Voorzitter gezocht! 
In het voorjaar heeft onze voorzitter meegedeeld dat hij in 2020 niet meer in deze functie 
beschikbaar is en tijdens de jaarvergadering in februari graag de voorzittershamer wil over 
dragen. We hebben gesprekken met drie potentiele kandidaten gevoerd. Zij hebben echter 
aangegeven niet beschikbaar te zijn. Tevens hebben de huidige bestuursleden aangegeven 
dat zij de functie van voorzitter niet ambiëren. 
Hierom doet het bestuur een dringend beroep op u allen als lid van onze kring om uzelf te 
motiveren voor deze functie. Of misschien kent u in uw relatiekring mensen die 
belangstelling voor deze functie hebben. 
Help ons om deze belangrijke vacature in te vullen. Indien u, of iemand die u kent, interesse 
heeft, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter of de secretaris. Hartelijk dank. 
 
Bestuur Heemkundekring Loon op ’t Sand

Brabants Heem Nieuwsbrief 
  
Die wordt naar alle aangesloten kringen 
verstuurd. Leden van Heemkundekringen 
kunnen die ook persoonlijk ontvangen. 
Opgave voor gratis toezending van de 
maandelijkse nieuwsbrief kunnen gestuurd 
worden naar: Tjeu van Ras:  06-37660099 
tjeuvanras@brabantsheem.nl 
 
Auteurs- en portretrecht  
 
Er is landelijk veel te doen om forse claims 
voor het downloaden van foto’s van 
internet. Het gaat om foto’s van Anneke 
Moerenhout uit Made. Zij had 70.000  

 
 
foto’s op de site van de stichting Stiwot, 
die informatie geeft over de Tweede 
Wereldoorlog. De fotograaf heeft bij 
diverse verenigingen en instellingen forse 
claims ingediend na het downloaden van 
foto’s. Brabants Heem staat aangesloten 
kringen bij om te kijken hoe het probleem 
kan worden opgelost. Er zijn inmiddels 
meer dan 70 gedupeerden. Er wordt 
gestudeerd op mogelijkheden om de 
claims ongedaan te maken. Brabants 
Heem heeft geen leidende rol erin, maar 
biedt waar mogelijk steun. 
 

Deze Nieuwsflits geeft u informatie over een of meerdere activiteiten 
die binnenkort plaatsvinden van de Heemkundekring Loon op ’t Sandt. 
Redactie: Ecliptica 66, 5175 XK Loon op Zand; 0610114684 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl 
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Transcriberen, Lia Stadhouders vertelt 
 
Lia Stadhouders, al jaren lid van onze 
kring vertelt enthousiast waar zij als  
vrijwilligster bij het Regionaal Archief mee 
bezig is: het is bij weinigen bekend dat ik 
zelf al vele jaren als vrijwilliger daar de 
schepenboeken van Loon op Zand 
transcribeer (vertalen).  
 

 
Foto genomen uit het laatste boek Reg.71 

waar ze nu mee bezig is. Het begint in het jaar 

1645 op de eerste blz. op 2 januari. 
 

Destijds heb ik hiervoor een tweetal 
cursussen gevolgd op het Archief in 
Tilburg en kreeg de smaak te pakken. 
Eerst begonnen met de aanwezige akten 
van mijn eigen familie uit Tilburg uit te 
werken. Later bleek dat ik ook diverse  
voorouders had afkomstig uit Loon op 
Zand. Ook van deze families o.a. 
Dingemans uit de Moer en Haansbergen 
uit de Rechte Kerkstraet heb ik alles 
opgespoord en transcripties gemaakt. 
 

 
Lia Stadhouders bezig met transcriberen in het 
Regionaal archief Foto: @André van Rijswoud 

 

 
 

 

 
Een fragment van een testament uit hetzelfde 

jaar en ondertekent door de schepen van 
Venloon op dat moment Ghijsbert Claessen 

Buennen en Pierre Poisson. Eveneens 
ondertekent door Dierck Coomans als 

secretaris. 

 
Het eerste boek en oudste van Loon op 
Zand Reg. 55 begon in september 1504 
en ik ben nu in 2019 alweer 20 boeken 
verder en aangekomen in het jaar 1645. Ik 
hoop dit nog vele jaren te kunnen blijven 
doen. 
Onlangs zijn de schepenboeken van Loon 
op Zand gescand en voor iedereen te 
vinden en eventueel te downloaden via de 
site van het Regionaal Archief Tilburg. Het 
toegangsnummer van Loon op Zand is 
781. www.regionaalaerchieftilburg.nl 
 

 
Landgoed 
 
De heer Frans Landmeter, de bewoner 
van het nieuw gebouwde landhuis 
Berkenlaan 45, genaamd ’t Boshuys, heeft 
nog meer percelen grond aangekocht 
rondom zijn eigen grondstuk, zodat je nu 
kunt spreken van een landgoed. De heer 
Landmeter is op zoek naar een naam voor 
dit landgoed. Zijn eerste gedachte was om 
het Ses boogscheuten weeghs te noemen 
en vraagt de leden van de 
Heemkundekring om met hem mee te 
denken om tot een geschiktere naam te 
komen. Wij vragen u om creatieve 
invallen, die gemeld kunnen worden bij 
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onze secretaris Marij Kruitwagen. 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.
nl 
 
Oproep voor vrijwilligers archiefgroep 
Medewerker m/v voor het verwerken 
van actuele gebeurtenissen in het 
digitale archief 
 
De Werkgroep Archief en Documentatie 
zoekt iemand die bereid is om mee te 
werken aan de opbouw van ons digitale 
archief. Dat archief bestaat onder meer uit 
krantenartikelen die gaan over de 
kerkdorpen Loon op Zand en/of De Moer. 
Wij verzamelen deze artikelen al jaren en 
ons digitale archief bevat dan ook een 
ruime collectie, die bewaard wordt om 
latere onderzoekers van dienst te kunnen 
zijn. Een aantal leden van de werkgroep is 
bezig om de krantenknipsels uit het 
verleden, die in dozen opgeborgen zijn, te 
digitaliseren, zodat de ‘fysieke’ versies 
verwijderd kunnen worden. 
Wat echter ook nodig is, is het verzamelen 
van artikelen uit de kranten die NU 
verschijnen. Daarvoor zoeken wij een 
vrijwilliger, die de werkzaamheden thuis 
verricht. 
Taak 

a. Het selecteren van artikelen uit het 
Brabants Dagblad, De Duinkoerier en de 
Maasroute: alleen artikelen over zaken die 
feitelijk gebeurd zijn (verslagen of 
reportages), geen aankondigingen of 
vooruitblikken. 

b. Zulk een artikel wordt digitaal ‘uitgeknipt’ 
in een pdf-bestand.  

c. Vervolgens wordt het artikel beschreven. 
Er komt namelijk een formulier aan te 
hangen, waarin de gegevens van het 
artikel (o.a. verschijningsdatum, auteur en 
korte inhoud) worden vermeld. Daarna 
wordt het artikel met dat formulier in het 
digitale archief opgenomen. 
Benodigde tijd 
Het gaat over ongeveer tien artikelen per 
week. Per artikel kost het voor een 
ervaren medewerker ongeveer 10 
minuten. 
Functie-eisen: 
De medewerker moet lid zijn van 
Heemkundekring ‘Loon op ’t Sandt’ 
De medewerker heeft de beschikking over 
een pc/laptop en heeft ervaring met Word 
en Adobe Reader. 

De medewerker moet toegang hebben tot 
de digitale versie van het Brabants 
Dagblad, dus abonnee zijn van dit blad. Bij 
De Duinkoerier en Maasroute heeft 
iedereen toegang. 
De medewerker moet enigszins op de 
hoogte zijn van de criteria met betrekking 
tot de relevantie van een artikel voor de 
collectie van Heemkundekring ‘Loon op ’t 
Sandt’. Het artikel moet in ieder geval 
betrekking hebben op de kerkdorpen Loon 
op Zand en/of De Moer. 
 
Nadere inlichtingen bij Jan van Hoof: tel. 
362694, E-mail: hoofjan41@home.nl 
 
 
Tot slot 
 
Het einde van 2019 nadert en wij kunnen 
terugblikken op een feestelijk jaar. 
Niet alleen dat de kring nu bezig is aan 
haar 41e levensjaar maar ook met alle 
feestelijkheden rondom het 750 jaar 
bestaan van de Heerlijkheid en de 
bevrijding van Loon op Zand. Door al de 
mooie activiteiten hebben we wel een druk 
jaar achter de rug. Ik wil graag alle leden 
bedanken die zich voor alle vrijwilligers 
activiteiten het afgelopen jaar hebben 
ingezet. Immers, zonder uw inzet is er 
geen bestaansrecht voor onze 
Heemkundekring. Ik hoop van harte dat u 
het afgelopen jaar ook veel plezier hebt 
beleefd aan werkzaamheden voor ons. 
Het heeft ons zeker geen windeieren 
gelegd en veel nieuwe leden opgeleverd  
en de bekendheid hebben wij hiermee 
weten uit te bouwen. Ook is door alles een 
betere samenwerking met 
Heemkundekring de Ketsheuvel tot stand 
gekomen en wij moeten voor 2020 die 
samenwerking ook meer blijven benutten, 
want wij kunnen elkaar goed versterken.  
Op dit moment wordt gewerkt aan een 
nieuwe jaarplanning met mooie 
onderwerpen die u zeker zullen verrassen. 
Het bestuur wenst u allen mooie 
kerstdagen en een voorspoedig, maar 
zeker ook een gezond en gelukkig 2020 
voor u en uw naaste liefhebbende. Ik hoop 
u allen in het nieuwe jaar weer te 
ontmoeten op onze jaarvergadering die 
plaatsvindt op 26 februari. 
 
André van Rijswoud 
Voorzitter 
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